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Zahájení realizace projektu „Plánování sociálních služeb na Kyjovsku“ 

 
Pojem komunitní plánování se vryl do paměti již mnoha občanům Kyjova. Především těm, 
kteří aktivně spolupracují a zapojují se do samotného plánování, zjišťování potřeb či akcí, 
které jsou pořádány. Mnozí další – např. rodiče postižených dětí, děti osaměle žijících 
seniorů a jiní již asi také pojem komunitní plánování někdy slyšeli. Pro všechny ostatní, i na 
zopakování: je to dlouhodobý proces, ve kterém jde o naplánování a zajištění dostatečné 
kapacity sociálních a dalších návazných služeb podle potřeb lidí zde žijících a také s ohledem 
na další možnosti, jako jsou technická zázemí, finanční prostředky apod. 
Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku je v letošním roce po několika letech podpořen 
z operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Umožňuje městu Kyjov 
uskutečnění projektu „Plánování sociálních služeb na Kyjovsku“, který je spolufinancován 
z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Doba realizace je  
od 1. dubna 2020 až do 31. března 2022. Celková výše podpory je 1 734 600,00 Kč. Hlavním 
cílem je poskytnout pomoc lidem v tíživých situacích, zvýšit informovanost veřejnosti  
o možné pomoci. 
Možnosti pomoci jsou velmi rozsáhlé, týkají se jak rodin fungujících, tak rodin s problémem, 
dětí, mládeže, osob ohrožených sociálním vyloučením, seniorů, osob se zdravotním 
postižením, duševním onemocněním či mentálním postižením.  
V letošním roce plánujeme aktualizovat Analýzy potřeb veřejnosti, uživatelů, poskytovatelů  
a zadavatelů sociálních služeb, které budou probíhat od měsíce července. Tyto Analýzy 
budou jedním z podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 
Kyjovsku na období 2021 - 2023, který je strategickým dokumentem v oblasti plánování 
rozvoje sociálních služeb. Jeho představení se uskuteční na podzim tohoto roku, kdy bude 
mít veřejnost možnost tento dokument připomínkovat, následně bude předkládán  
a schvalován zastupitelstvy měst a obcí Kyjovska. 
Zapojte se do plánování a pomozte zjistit, co na Kyjovsku v oblasti sociálních služeb stále 
chybí. 
 
Kontaktní osoba: 
Bc. Jana Novotná 

Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska 
Odbor sociálních věcí  
Městský úřad Kyjov, Masarykovo nám. 30, Kyjov 697 01 
Tel: 518 697 571, Mobil: 602 515 693  
E-mail: kpss@mukyjov.cz 
www.mestokyjov.cz, www.pomocobcanum.kyjovsko.cz 
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